
1/3   

VERSLAG VAT-VERGADERING 
9 OKTOBER 2017 
VAL – BRUSSEL 

Aanwezig: Betty Autrique, Greet Meulemeester, Jos Jacobs (tot begin vergadering FC), Marc 
Nevens, Max De Vylder, Michel Nicasi, Paul Thys, Roger Embrechts, Tim Moriau (tot begin 
vergadering FC) 
Verontschuldigd: Sofie Geerts, Jelle Van Bogaert, Paula Vanhoovels 
Afwezig: Bernard Van Havere 
Verslaggever: Nicole Poels 
 

OPVOLGING VORIGE VERGADERING 

 

To-do Verantw. Opvolging Status 

Feedback advies omtrent PKI 
Antwerpen en West-Vlaanderen 
opvolgen en bezorgen aan VAT-
leden. 

Sofie bezorgd op 12/07/2017. 
Agendapunt hieronder. 

Afgerond 

Bijscholing hamerslingeren. 
Afstemmen met Greet. 

Sofie 
(Paula) 

Tim De Coster heeft contact 
met Martin Bingisser i.f.v. een 
bijscholingsweekend in de 
zomer 2018 (wedstrijd, 
gekoppeld aan theoretische en 
praktische clinic).  
Kan verder gevolgd worden via 
website: bijscholingen 
Atletiek&Co. 

Afgerond 

Nadenken over licentiesysteem.  Leden  ??????? 

Lijst contactpersonen met gsm 
nummer. 

Sofie bezorgd op 26/06/2017. Afgerond 

Sofie werkt voorstel Dag van de 
Atletiektrainer 2017 verder uit en 
bezorgt dit aan VAT-leden. 

Sofie bezorgd op 07/07/2017. 
Agendapunt hieronder. 

Afgerond 

Specifiek aanbod voor 
jeugdtrainers in 2017 verder 
verzorgen. 

Sofie en 
daarna 
Paula 

Dag van de Atletiektrainer 
 
Herentals (okt-nov 2017). 
Park Spoor Noord (winter 2017-
2018) 
Cursisten INI Gooik 
 
Kan verder gevolgd worden via 
website: bijscholingen Kids&Co. 

Afgerond 
 
Afgerond 
 
 
???? 

 

VOORZITTER 

De Raad van Bestuur vraagt de commissie om een Voorzitter ad interim aan te duiden tot de 
Algemene Vergadering van maart 2018. De Voorzitter zal daar moeten bekrachtigd worden. 
 

BESLUIT 

Enige kandidatuur ontvangen van Paul Thys en met goedkeuring van de VAT-commissie wordt hij dus 
voorgesteld aan de Raad van Bestuur. 
Er volgt een discussie over wat de taken zijn van de VAT-commissie, wat verwacht de VAL, wat 
willen de commissieleden zelf??? Wat zal er veranderen na de volgende Algemene Vergadering van 
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de VAL? Komen er concrete opdrachten vanuit de VAL? Binnen de nieuwe structuur van de federatie 
met de 4 beleidscommissies kunnen inhoudelijke opmerkingen ook rechtstreeks doorgespeeld 
worden aan deze commissies. Binnen de topsportcommissie is er met de afgevaardigde van de 
trainers en de kwaliteitsmanagers trouwens ook reeds “trainersinput”. Komt er een nieuwe 
structuur voor deze commissie? Vermoedelijk weten we meer in het voorjaar van 2018.  
De rol/taakbeschrijving van de commissie VAT zoals Ludwig het voorstelde aan de Raad van Bestuur 
wordt bij het verslag gevoegd. De vraag wordt hierbij ook gesteld of het nog zinvol is om de VAT 
commissie te laten bestaan. 
 

FEEDBACK ADVIES PKI ANTWERPEN EN WEST-VLAANDEREN 

 
verslag vergadering commissie Competitie 25/09/2017 
 

BESLUIT 

Wedstrijd (PK Antwerpen/Vlaams-Brabant) zal met aandacht gevolgd worden om na te gaan of het 
inderdaad vlotter zal verlopen.  
 

DAG VAN DE ATLETIEKTRAINER 2017 

Evaluatie 
De evaluaties komen stilaan binnen, dus voor de meningen van de deelnemers is het nog wat te 
vroeg, dit wordt later opgepakt.  
Er waren uiteindelijk 140 deelnemers, wat nog goed was gezien de beperkte voorbereidingstijd en 
het beperkte programma. Wel weinig natuurlijk in verhouding tot het aantal VAT-leden. Maar voor 
sommige disciplines was er niets voorzien (werpen,..) 
Het kostenplaatje zal doorgegeven worden zodra alle kosten bekend zijn.  
Locatie werd als zeer goed beschouwd, bij herhaling moeten we wel een aantal zaken 
organisatorisch anders aanpakken (ligging onthaal en mediatheek, middagpauze,…). 
Catering was lekker en gevarieerd, maar niet genoeg en met te weinig personeel (lang rij 
wachtenden aan de soep). 

Sessies:  

- ook uitleg op papier voorzien van de praktijksessies 

- 1,5 uur rechtstaan voor een sessie is te lang 

- In de aankondiging meer uitleg voorzien over de sessies: verwachting van de deelnemers ligt soms 
anders 

- Na de toelichting over de regionale werking werd door sommigen onterecht de conclusie getrokken dat 
de cursus aspirant initiator wordt afgeschaft.  Max geeft nog eens de nodige uitleg wat echt de 
bedoeling is. 

- Taalbarrière toch groot voor sommigen  

Er was wat twijfel of het nu een VAT- of een VAL- Dag van de Atletiektrainer was. Tijdens één van de 
vorige vergaderingen was reeds aangehaald dat de bijscholingen meer vanuit de VAL zouden 
gecentraliseerd en georganiseerd worden. Neemt niet weg dat elke inbreng vanuit de VAT welkom is 
en ook de hulp van enkele commissieleden werd zeker geapprecieerd. Informatie vooraf aan de 
commissie kon zeker beter, maar is ook te wijten aan de snelheid waarmee alles naar buiten moest, 
eens het programma definitief was.   
 

SAMENVATTING 

Of het nu VAL of VAT-studiedag is, het moet gewoon de ‘Dag van de Atletiektrainer’ zijn en daar 
moeten we elk jaar naar streven met de medewerking van iedereen die hiertoe bereid is.  
Als locatie willen we afwisselend voor Leuven en Gent kiezen (2018 dus in Leuven). Hetzelfde 
weekend behouden – wordt dan zaterdag 29 september 2018.  
 

http://www.atletiek.be/admin/storage/main/20170925-verslag-beleidscommissie-competitie.pdf
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VERDERE BIJSCHOLINGEN 

Er staan heel wat bijscholingen gepland de komende weken/maanden, voor elk wat wils. Zie de 
aankondigingen op de website. Het is wel vervelend dat men voor de bijscholingen op drie plaatsen 
moet gaan kijken (atleten/running/kids). We gaan navragen of deze kalender niet kan 
samengevoegd worden en dan met een label of button een opsplitsing maken binnen de pagina.  

 

ALLERLEI 

 
Roger: Mediatheek: toelichten aan de trainers dat de mogelijkheid bestaat om een overzicht te bekomen van de 
publicaties van de laatste 5 of 10 jaar in de eigen discipline.  
Dit zal één van de komende weken toegelicht worden in de infomail. 
Het aantal aanvragen van artikels uit de mediatheek daalt nog steeds. Ideeën om hier meer mee te doen zijn 
welkom.   

Michel legt uit waarom de bijscholing over de nieuwe warming up, gepland op 25 november, 
uitgesteld wordt. Deze ligt te veel in de lijn met wat op de Dag van de Atletiektrainer gebracht is over 
Differential Learning. Het wordt herbekeken of dit in het voorjaar 2018 wel kan gegeven worden. 
Paul vraagt naar de financiële tussenkomst dit jaar voor trainers wiens atleet geselecteerd was voor 
een internationaal kampioenschap.  
Er werden 20 trainers aangeschreven, waarvan er 8 niets terugstuurden. Wegens tijdsgebrek werd 
dit jaar geen herinnering gestuurd, maar normaal gezien zou dat toch niet nodig moeten zijn….  

 

VOLGENDE VERGADERINGEN 

Gezien er begin januari nog geen uitsluitsel zal zijn over de werking van de commissie wordt een vergadering 
uitgesteld tot maandag 16 april 2018, hopelijk dan met meer duidelijkheid. Jullie ontvangen nog een 
uitnodiging. 
Tussentijds kunnen per mail wel een aantal zaken doorgestuurd worden zoals het resultaat van de evaluaties 
van de DvdA en kan iedereen eens nadenken over het eigen engagement binnen de commissie.  
 

TO-DO 

 
To-do Verantw. Opvolging Status 

Nadenken over eigen engagement 
bij de commissie 

iedereen   

Beoordeling taakomschrijving VAT-
commissie 

iedereen   

Doorgeven nieuwe voorzitter aan 
RVB 

Nicole   

Evaluatie DvdA verder afwerken 
en doorsturen 

Nicole   

 

 


